Minuti tal-erbgħa u erbgħin laqgħa tas-seba’ Kunsill Lokali l-Gudja li ssejħet b’urġenza li
saret fl-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill (uffiċċju temporanju fil-Librerija G. Zammit) nhar
l-Erbgħa 28 ta’ Jannar fis-6.00pm.
Preżenti:-

Sindku
Viċi Sindku
Kunsillieri:
Segretarju Eżekuttiv:

Preżenti wkoll:

John Mary Calleja
Romeo Baldacchino
Mark Anthony Sammut,
Demelsa Grech u
Stefan Caruana
Joseph M. Formosa

Perit Gilbert Bartolo (Perit tal-Kunsill)

Aġenda:1.

Xogħlijiet Pendenti:a.
Triq Ħal Safi u bankina / water culvert

2.

Għeluq tal-laqgħa

Ftuħ tal-laqgħa
Il-laqgħa bdiet fis-6.10pm wara talba qasira minn dawk kollha preżenti.
1.0

Xogħlijiet Pendenti:a.
Triq Ħal Safi u bankina / water culvert

1.1

Mal-ftuħ tal-laqgħa s-Sindku spjega r-raġuni għaliex din il-laqgħa ġiet imsejħa
b’urġenza u l-importanza li l-Kunsill, bil-għajnuna tal-Perit, jasal għall-aħjar
deċiżjoni u fl-aħjar interess tal-komunità speċjalment ir-residenti tal-madwar.

1.2

Il-Perit Bartolo spjega li hemm żewġ għażliet maġġuri. Saret diskussjoni dwar iddiversi possibiltajiet, deher ċar li l-ebda waħda minnhom ma kienet fattibbli.
Deher ċar li l-kulvert kien l-aħjar interess kemm tal-Kunsill kif ukoll tal-komunità.

1.3

Deċiżjoni. Il-Kunsill iddeċieda li l-kulvert kif propost jiżdied b’xi 50metru fi Triq
Ħal Safi kif jidher fuq pjanta tal-livelli ‘Dok A’ sal-ponta markata ‘B’ waqt li ż-żewġ
truf f’salib it-toroq li jxaqilbu lejn il-parti tan-nofs ta’ Triq Ħal Safi. L-ewwel qlugħ
tal-ilma jiġi ‘l fuq il-kulvert fin-nofs ta’ Triq Ħal Safi (pereżempju fl-area B) u
għalhekk l-ilma li jiġi miż-żewġ truf tat-triq (ponti A and Ċ) jista’ jinġabar f’dan ilkulvert. Dan ifisser li l-ispejjeż tal-kulvert ikun ftit ogħla minn qabel, iżda peress li
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hemm limitazzjonijiet tal-livelli fuq is-sit, din hija l-aħjar għażla li jinġabar l-ilma
tax-xita u jimxi mingħajr diffikultà.
Dan il-kulvert sejjer jiswa madwar €16,000 iżda l-Perit sejjer jagħmel l-istimi
eżattati aktar ‘il quddiem.
1.4

Biċċiet ta’ toroq fi Triq Ħal Resqun f’salib it-toroq ma’ Triq Ħal Safi. Il-Kunsill
qabel li titqaxxar 50mm u jingħata t-tarmak. Issir biss xogħol ta’ tiswija fuq ilbankini eżistenti.

1.5

Xogħol fuq Triq Birżebbuġa. Dan isir kif diġà deċiż fl-laqgħat preċedenti talKunsill.

1.6

Xogħol ġdid. Il-Kunsill iddeċieda li fejn jidħol xogħol ieħor ġdid dan għandu jiġi
diskuss minn qabel waqt laqgħa tal-Kunsill u l-perit jagħmel stimi li għandhom
jiġu diskussi u maqbula mal-Kunsill qabel il-Kunsill joħroġ il-works order relattivi.

2.0

Għeluq tal-laqgħa

2.1

Peress li l-materja li għaliha ġiet imsejħa l-laqgħa ġiet eżawrita, s-Sindku għalaq
il-laqgħa fis-7.05pm u aġġorna sine die.

Joseph M. Formosa
Segretarju Eżekuttiv

John Mary Calleja
Sindku

Data: ____________________
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